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Forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen mandag 23.03.15.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Saksliste
Saksnr

Tittel

15/18

Orienteringer/drøftinger - Formannskapets møte 26.03.15

15/19

Godkjenning av protokoll - Formannskapets møte 12.02.15

15/20

Godkjenning av protokoll - Formannskapets møte 05.03.15

15/21

Søknad om økonomisk støtte til Nes lenseteater - "Det andre landet".

15/22

Gjennomgang av driften ved ekstern bistand – finansiering

15/23

Serverings- og skjenkebevilling – Kulturkafe på kulturtorget
Saksdokumentene ettersendes

Saksframlegg
Orienteringer/drøftinger - Formannskapets møte 26.03.15

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Tone Åsrud Reime

FE - 033

15/662

Saksnr
15/18

Utvalg

Type

Dato

Formannskap

PS

26.03.2015

1. Status drift – økonomi
2. Status VA
3. Områderegulering Mysen sentrum
Formannskapets vedtak:

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll - Formannskapets møte 12.02.15

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Tone Åsrud Reime

FE - 033

15/674

Saksnr
15/19

Utvalg

Type

Dato

Formannskap

PS

26.03.2015

Rådmannens forslag:
Protokoll fra formannskapets møte 12.02.15 godkjennes.
Formannskapets vedtak:

Saksopplysninger:
Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis
godkjenner ordfører Erik Unaas (H) protokollen på vegne av formannskapet når denne er er
ferdigskrevet. Informasjon om godkjent protokoll er sendt medlemmer og varamedlemmer.

Saksframlegg
Godkjenning av protokoll - Formannskapets møte 05.03.15

Saksbehandler

Arkiv

ArkivsakID

Tone Åsrud Reime

FE - 033

15/675

Saksnr
15/20

Utvalg

Type

Dato

Formannskap

PS

26.03.2015

Rådmannens forslag:
Protokoll fra formannskapets møte 05.03.15 godkjennes.
Formannskapets vedtak:

Saksopplysninger:
Protokoller fra offentlige utvalg skal formelt godkjennes før vedtakene iverksettes. I praksis
godkjenner ordfører Erik Unaas (H) protokollen på vegne av formannskapet når denne er er
ferdigskrevet. Informasjon om godkjent protokoll er sendt medlemmer og varamedlemmer.

Saksframlegg
Søknad om økonomisk støtte til Nes lenseteater - "Det andre landet".
Saksbehandler

Arkiv

Ingar Huseby

Saksnr
15/12
15/21

ArkivsakID
15/308

Utvalg

Type

Dato

Hovedutvalg for kultur og oppvekst
Formannskap

PS
PS

24.03.2015
26.03.2015

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for formannskapet med slik innstilling:
Søknad om økonomisk støtte til Nes lenseteater i 2015 avslås.
Formannskapets vedtak:
Hovedutvalg for kultur og oppveksts innstilling:

Saksopplysninger:
Nes Lenseteater sendte i Februar 2014 søknad om økonomisk støtte til teateroppsetningen
«Det andre landet» der de anmodet både Skiptvet og Eidsberg om økonomisk støtte på kr.
50.000,- fordelt over 2 år. Kommunal støtte utløser tilsvarende støtte fra fylkeskommunen.
Eidsberg bevilget kr. 20.000,- i 2014.
Nes Lenseteater følger nå opp søknaden fra 2014, og søker om økonomisk støtte på kr.
25.000,- i 2015.
Grunnen til at Eidsberg er søknadskommune er at spillets hovedperson – Thea Foss – har sitt
opphav i Eidsberg, nærmere bestemt i Hærland.
Rådmannens merknader:
«Det andre landet» er den siste produksjonen i en trilogi fra Nes Lenseteater som omhandler

dagliglivet langs Glomma mellom de to nederste fossene. De to første stykkene var «Spor i
vann» fra 2010 og «Den som ikke er ropt opp, kan gå hjem» fra 2012. Alle stykkene har en
lokal skikkelse knyttet til verden utenfor. Thea Foss er denne «skikkelsen» i dette tredje og
siste stykket. Hun er født i Eidsberg, og det er den viktigste grunnen til at Nes Lenseteater
henvender seg til Eidsberg i denne sammenheng. Det er likevel et arrangement som
produseres og vises i en annen kommune. Eidsberg bevilget i 2014 kr. 20.000,- til prosjektet,
har med dette markert sin støtte til prosjektet, og kan ikke anbefale at det bevilges
ytterligere kr. 25.000,-.
Eidsberg er en aktiv kulturkommune, med egne større produksjoner, og det er viktig at disse
ivaretas før det gis støtte til prosjekter i andre kommuner.
Konklusjon:
Det anbefales å ikke gi økonomisk støtte til Nes Lenseteater i 2015.

Vedlegg:
VS Søknad Eidsberg
Beskrivelse Eidsberg
Budsjett jan 2015

Saksframlegg
Gjennomgang av driften ved ekstern bistand - finansiering

Saksbehandler

Arkiv

Ståle Ruud

Saksnr
15/22

ArkivsakID
14/4714

Utvalg

Type

Dato

Formannskap

PS

26.03.2015

Kommunestyret

PS

Rådmannens forslag:
Saken legges fram for kommunestyret med slik innstilling:
1. Eidsberg kommunestyre bevilger en økonomisk ramme på inntil 750.000,- kroner for en
ekstern gjennomgang av driften i tråd med rådmannens skisse til prosjekt.
2. Kostnaden finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
Kommunestyrets vedtak:
Formannskapets innstilling:

Saksopplysninger:
Eidsberg kommunestyre vedtok blant annet følgende i sak 14/100 – Årsbudsjett, avgifter og
gebyrer 2015:
«14. Gjennomgang av driften: Kommunestyret ser behovet for å styrke kommunens
økonomi i økonomiplanen, og henstiller rådmannen om i løpet av 1. tertial 2015 å organisere
en gjennomgang av driften med ekstern bistand. Dette har blitt gjort i bl.a. Råde, Halden og
Spydeberg kommuner med gode resultater.».
Det ble i forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2015 ikke bevilget økonomiske
rammer for å gjennomføre et slikt prosjekt. Før det innhentes tilbud på gjennomgangen og
prosjektet starter, fremmer rådmannen en sak hvor kommunes tyret tar stilling til
finansiering av og rammer for prosjektet.

Rådmannens merknader:
En ekstern gjennomgang av driften i Eidsberg kommune vil medføre bruk av både interne og
eksterne ressurser. Liknende tidligere prosjekter i andre kommuner som det vises til i
budsjettvedtaket er vidt forskjellig i omfang og de økonomiske rammene spriker avhengig av
omfang.
I Halden kommune besto tilbudsforespørselen i å gjennomføre en overordnet analyse av
hele driften i Halden kommune mot «beste praksis» kommuner, for deretter å gjøre en
dypere analyse på utvalgte områder. Prosjektet ble lyst ut innenfor en økonomiske ramme
på i størrelsesorden 1,0-1,5 mill kroner. Gjennomgangen i Rygge kommune hadde fokus på
levekårsområdet – hjemmesykepleien, funksjonshemmede og sykehjemsdriften. Prosjektet
hadde fokus på å kartlegge og vurdere potensialet for effektivitets - og kvalitetsmessige
forbedringer i kommunene. Prosjektet hadde en økonomisk ramme på 300.000,- kroner.
Med bakgrunn kommunestyrets vedtak tilrår rådmannen følgende skisse til et prosjekt
bestående av 3 faser:
1. En analyse av KOSTRA-data hvor det gjennomføres en bred overordnet gjennomgang av
KOSTRA-data. Eidsberg kommunes KOSTRA-data vurderes opp mot 2-3 «beste praksis»
kommuner innenfor respektive områder, hvorpå mulig innsparingspotensial identifiseres
innenfor respektive områder.
2. Med bakgrunn i en overordnet gjennomgang og identifisert innsparingspotensial velges
3-4 områder hvor der gjøres en dypere analyse/sammenligning mellom Eidsberg
kommunes tjenesteproduksjon mot referansekommunenes produksjon. Det forutsettes
her dialog med referansekommunene. Gjennomgangen skal munne ut i et
mulighetsbilde gjennom strategier med konkrete tiltak.
3. Bistand til å realisere tiltak/handlinger basert på de forskjeller som framkommer under
punkt 2.
Det forutsettes at utredningsarbeidet og analysene struktureres, dokumenteres og
rapporteres slik at det enkelt kan presenteres.
Om kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag til skisse, tilrår rådmannen at det
innhentes tilbud på gjennomføring av fase 1 og 2, mens fase 3 først utløses på opsjon etter
presentasjon for formannskapet med et eventuelt påfølgende vedtak i formannskapet på å
gjennomføre fase 3.
Konklusjon:
Rådmannen erfarer at det er et visst trykk i markedet for å få gjennomført tilsvarende
analyser i kommunal sektor, og at både kapasitet, pris og framdrift påvirkes av dette. Med
bakgrunn i tidligere prosjekter, kommunestyrets bestilling og rådmannens skiss e til prosjekt,
er det sannsynlig at prosjektet vil ha en kostnadsramme på 0,5-1,0 mill kroner.
Rådmannen tilrår at prosjektet utlyses og at det avsettes en ramme for prosjektet på inntil
750.000,- kroner. Rammen finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

